AZ ORSZÁGOS MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER EREDMÉNYEINEK HELYI FELDOLGOZÁSA, HASZNOSÍTÁSA CÍMŰ
TÁMOP-3.1.8-09/12010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN

TOVÁBBKÉPZÉSEK MEGSZERVEZÉSÉRE ÉS LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETMEGÁLLAPODÁS A

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
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Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása
című továbbképzések megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó keretmegállapodás
a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú projekt keretében
Teljes mennyiség
„Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi feldolgozása, hasznosítása
című továbbképzések megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó keretmegállapodás
a
TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004
azonosítószámú
projekt
keretében”
tárgyú
keretmegállapodás alapján mindösszesen 500 fő képzése a műszaki leírásban és a
keretmegállapodásban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás első szakasz ajánlattételi felhívásának 25.8.
pontjában, illetőleg a megkötött keretmegállapodás 56. pontjában foglaltak alapján az
eseti vállalkozási szerződésben 250 főben határozza meg azt a minimális létszámot,
melynek nem teljesítése esetére a hibás teljesítés jogkövetkezményeit alkalmazza.
3. A választott eljárás fajtája:
Keretmegállapodásos eljárás második szakasza a Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja
szerint: közbeszerzési eljárás a verseny újranyitásával a Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdései
szerint
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását
megalapozó körülmények ismertetése:
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos
előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra)
és közzétételének/megküldésének napja:
Ajánlatkérő 2015. április 15. napján küldte meg ajánlattételi felhívását a Kbt. 110. § (5)
bekezdése szerint a keretmegállapodást kötött összes ajánlattevőnek
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76.
§ (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre
tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen
okból került elvonásra, átcsoportosításra:
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
1/3

AZ ORSZÁGOS MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER EREDMÉNYEINEK HELYI FELDOLGOZÁSA, HASZNOSÍTÁSA CÍMŰ
TÁMOP-3.1.8-09/12010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN

TOVÁBBKÉPZÉSEK MEGSZERVEZÉSÉRE ÉS LEBONYOLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETMEGÁLLAPODÁS A

1 db, azaz egy darab
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg
elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Magyarországi Evangélikus Egyház
1085 Budapest, Üllői út 24.

Önálló Ajánlattevő

Az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok
Ajánlati ár (bruttó HUF/fő)

5.000,- HUF

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés
során adható pontszám alsó és felső határának megadása:
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Magyarországi Evangélikus Egyház
1085 Budapest, Üllői út 24.

Önálló Ajánlattevő

Az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő adatok
Ajánlati ár (bruttó HUF/fő)

5.000,- HUF

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
nincs ilyen
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b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
nincs ilyen
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
nincs ilyen
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2015. április 28.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2015. május 7.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2015. április 27.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2015. április 27.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.
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